TILIA Škola pøírodního léèení vás srdeènì zve na
LÉÈENÍ VIBRACEMI
aneb
MOCná síla zvuku
HUDEBNÍ LÁZNÌ
s Janou Rajchmanovou
Z vlastní zkušenosti vím, e Síla zvuku je MOCná.
Díky zvuku se mùete uvolnit, zapomenout na starosti
všedního dne a to je jen zaèátek. Kdy se uvolníte a
pøestanou vám hlavou bìhat myšlenky typu: musím ještì nakoupit,
co mám vaøit o víkendu, ještì musím do práce udìlat to èi ono…
...ve chvíli, kdy se vám podaøí úplnì vypnout, mùete zaslechnout své tìlo.
Co vám øíká? Kde to bolí? Jaké emoce cítí? Co mu chybí?
Najednou tìlo vnímáte, slyšíte, dáváte mu svou pozornost.
Díky tomuto uvìdomìní se mùete posunout dál.
Pøijmout, odpustit a hlavnì propustit vše, co u vám pro teï a tady nenáleí.
Na rozdíl od nás si buòky našeho tìla pamatují vše (emoce, zlomený palec,
odchod nejlepšího pøítele). Kdy dovolíme tìlu, aby nám øeklo, co ho trápí,
máme na pùl vyhráno, víme s èím pracovat.
Je-li èlovìk pøipraven a ochoten na sobì pracovat
(èasto je výzvou vystoupit z komfortní zóny), mohou vyplavat
na povrch zranìní z minulých ivotù na úrovni pamìti bunìk.
Tìlo si øekne, co v danou chvíli potøebuje.
Nìkdy je to „jen“ odpoèinek, jindy chce pracovat víc.
Kadopádnì vše se dìje v souladu s vámi a dle vaší pøipravenosti.
Vdy záleí na èlovìku, kam si dovolí zajít.
Jsem pouze prùvodce, který vás na té cestì doprovází.
Proè název Hudební lázeò? Slovo lázeò mám spojenou s nìèím pøíjemným,
s vodou, oèistou, s pocitem klidu, uvolnìní. V tu chvíli jsem jen JÁ TADY A TEÏ.

Termín: ètvrtek 10. bøezna 2022 od 16 hodin
hodinová hudební lázeò a následné sdílení pocitù, proitkù,
pøíbìhù... sdílí jen ten, kdo sdílet chce,
ostatní naslouchají...ádný tlak, jen plynutí v èase...
Místo konání: Budivojova 7, È. Budìjovice
Cena: 400,- Kè
Pøihlášení: Eva Trávníèková
skolaleceni@seznam.cz, tel.. 731 508 918

